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 التأريخ اليوم
 المرحلة

 الرابعة الثالثة الثانية االولى

3الرياضيات/  ميكانيك هندسي 3/9/2022 السبت  1محطات قدرة/ 1تحليالت هندسية 

2رسم هندسي/ 4/9/2022 االحد 4الرياضيات/    2تحليالت هندسية 

 2محطات قدرة/ 1نظرية مكائن/ 1ميكانيك الموائع   5/9/2022 االثنين

  2نظرية مكائن/ هندسة معادن 1الرياضيات/ 6/9/2022 الثالثاء

  1انتقال حرارة/ 2ميكانيك الموائع   7/9/2022 االربعاء

1فيزياء/ 8/9/2022 الخميس 2ديناميك حرارة/   15سيطره  2انتقال حرارة/ 

1علم الحركة/  10/9/2022 السبت  2سيطره وقياسات  

  1تصميم مكائن/  2الرياضيات/ 11/9/2022 االحد

1هندسة وصفية/ 12/9/2022 االثنين 1مقاومة مواد/   1تكييف الهواء/  

2مقاومة مواد/  13/9/2022 الثالثاء  2تكييف الهواء/  

1رسم هندسي/ 14/9/2022 االربعاء   1مكائن  الموائع  

2هندسة وصفية/ 15/9/2022 الخميس 2علم الحركة/   1اهتزازات/  

  17/9/2022 السبت
ميتالورجيا 

 المساحيق
 2اهتزازات/ 2تصنيع/عمليات 

  3عمليات تصنيع/   18/9/2022 االحد

1مهارات ورش/ 19/9/2022 االثنين 1ديناميك حرارة/   2مواد هندسية/  

2مهارات ورش/ 20/9/2022 الثالثاء  3تصميم مكائن 2مكائن احتراق / 2رسم ميكانيكي / 

 4تصميم مكائن 2مكائن  الموائع   22/9/2022 الخميس

  1مكائن احتراق/   24/9/2022 السبت

  2تصميم مكائن/   25/9/2022 االحد
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 ةدنيالم الهندسة :القسم العلميالهندسة                                                                                                                       الكلية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأريخ اليوم
 المرحلة

 الرابعة الثالثة الثانية االولى

     3/9/2022 السبت

1ميكانيك هندسي  4/9/2022 االحد   1انشاءات   

 1اساسات  1ميكانيك تربة  1انشاء مباني  1مواد بناء  5/9/2022 االثنين

 1طرق انشاء  1خرسانة  1ميكانيك الموائع  رسم هندسي 6/9/2022 الثالثاء

1رياضيات  7/9/2022 االربعاء   2انشاءات   

1مساحة   8/9/2022 الخميس  1تصاميم خرسانة مسلحة   

2رسم هندسي  10/9/2022 السبت 1تكنولوجيا خرسانة     1تحليالت  

 1تصاميم حديد   1مقاومة مواد  2مواد بناء  11/9/2022 االحد

1رياضيات   12/9/2022 االثنين  1منشاءات هيدروليكية   

2ميكانيك  13/9/2022 الثالثاء  2تخمين  ادارة مشاريع  

 2تصاميم خرسانية   2مقاومة   14/9/2022 االربعاء

2رياضيات   15/9/2022 الخميس  2منشاءات هيدروليكية  2تربة  

   2مساحة  احصاء هندسي 17/9/2022 السبت

 2تصاميم حديد  2خرسانة  2موائع   18/9/2022 االحد

2رياضيات  19/9/2022 االثنين  2اساسات  2اقتصاد هندسي   

  2تحليالت عددية  2تكنولوجيا خرسانة   20/9/2022 الثالثاء
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 /التأريخ اليوم
 المرحلة

 الرابعة الثالثة الثانية االولى

     3/9/2022 السبت

1رياضيات ك  4/9/2022 االحد   1تحليالت ك 

 1سيطرة ك 1مكائن ك  1رياضيات ك 5/9/2022 االثنين

 1اتصاالت ك  1مجاالت ك 1رسم هندسي ك 6/9/2022 الثالثاء

1كهربائية ك 7/9/2022 االربعاء   2تحليالت ك  

1ورش هندسية ك 8/9/2022 الخميس 2رياضيات ك   1اليكترونيات القدرة ك 2هندسة حاسبات ك 

2رياضيات ك 10/9/2022 السبت 2اتصاالت ك   2اتصاالت ك   

 2سيطرة ك 1اليكترونيك ك 2مجاالت ك  11/9/2022 االحد

1تقنية رقمية ك 12/9/2022 االثنين 1مكائن ك   1نظم قدرة ك 2مكائن ك 

1شبكات كهربائية ك  13/9/2022 الثالثاء  1اليكترونيك ك 1اتصاالت ك 

2كهربائية ك 14/9/2022 االربعاء   1حاسبات كهندسة   

1اليكترونيك ك  15/9/2022 الخميس  2اليكترونيات القدرة ك  

     17/9/2022 السبت

2ورش هندسية ك 18/9/2022 االحد  2اليكترونيك ك 1قدرة كهربائية ك 2شبكات كهربائية ك 

2دوائر منطقية ك 19/9/2022 االثنين   2اليكترونيك ك  

 2نظم قدرة ك  2اليكترونيك ك  20/9/2022 الثالثاء

  2قدرة كهربائية ك  2حاسبات ك 21/9/2022 االربعاء

   2مكائن ك  22/9/2022 الخميس
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 التأريخ اليوم
 المرحلة

 الرابعة الثالثة الثانية االولى

  1انتقال حرارة   ميكانيك  3/9/2022 السبت

1مبادئ   4/9/2022 االحد  1تكرير نفط   

  1انتقال مادة   1مبادئ  5/9/2022 االثنين

 1وحدات صناعية   1جريان موائع   6/9/2022 الثالثاء

1رياضيات  7/9/2022 االربعاء   2انتقال حرارة   

1رياضيات   8/9/2022 الخميس  1سيطرة عمليات   

2مبادئ  10/9/2022 السبت 1تحليالت هندسية      

 1تصميم مفاعالت   2مبادئ   11/9/2022 االحد

  2تحليالت هندسية   مقاومة 12/9/2022 االثنين

1فيزياوية   13/9/2022 الثالثاء  2تكرير نفط   

2رياضيات  14/9/2022 االربعاء   2انتقال مادة   

1ورش  15/9/2022 الخميس 2جريان موائع    2وحدات صناعية   

1ميك ايناثرمود 1ثرموداناميك   17/9/2022 السبت  2سيطرة عمليات  

2ورش  18/9/2022 االحد 2ناميك يثرمودا 2فيزياوية     

2رياضيات   19/9/2022 االثنين  2مفاعالت تصميم   
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 التأريخ اليوم
 المرحلة

 الرابعة الثالثة الثانية االولى

    مبادئ هندسية بيئة  3/9/2022 السبت

  1انظمة معالجة  علم الحاسوب 4/9/2022 االحد

 تخمين ومواصفات  4رياضيات   5/9/2022 االثنين

  1ميكانيك هندسي  6/9/2022 الثالثاء
السيطرة على تلوث 

 الهواء
 

 انظمة مبسطة  مقاومة مواد برمجة حاسوب 7/9/2022 االربعاء

1رسم هندسي  8/9/2022 الخميس  ادارة هندسية تلوث التربة كيمياء تحليلية  

1رياضيات  10/9/2022 السبت 2انظمة معالجة     انتقال حرارة 

   هندسة اسالة المياه  11/9/2022 االحد

2رياضيات  12/9/2022 االثنين  شبكات مياه وصرف صحي 2نفايات صلبة   

2ميكانيك موائع   13/9/2022 الثالثاء    

2ميكانيك هندسي  14/9/2022 االربعاء  اعادة استخدام المياه تحليالت عددية احصاء هندسي 

 مساحة هندسية ورش صحية 15/9/2022 الخميس
مواد بناء + تصميم 

 تجارب
 اقتصاد هندسي

 نفايات خطرة ومشعة  3رياضيات  كيمياء بيئية  17/9/2022 السبت

    ورش هندسية 18/9/2022 االحد

1ميكانيك موائع   19/9/2022 االثنين  معالجة خبث  

2رسم هندسي  20/9/2022 الثالثاء  2مخلفات صناعية   احياء مجهرية 


